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บทนํา
ขาว (Oryza sativa L.) เปนพืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของประเทศไทย ในการเพาะปลูกขาวนัน้ มักทําการ

แชเมล็ดพันธุในน้าํ กอนปลูกเนื่องจากทําใหขา วงอกไดเร็วขึน้ (Farooq et al., 2006) นอกจากนีก้ ารแชเมล็ดพันธุ
พืชในน้าํ ระยะหนึ่งกอนการเพาะเมล็ด จะทําใหเมล็ดพันธุงอกไดดขี ึ้น มีการเจริญเติบโตของตนกลาเร็วขึ้น และเปน
การหลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมของดินและสภาพอากาศ (Bradford, 1986) ในการแชเมล็ดพันธุพืช
กอนปลูกบางกรณีอาจมีการใสสารกําจัดศัตรูพืชหรือธาตุอาหารพืชเพิ่มเติม เพื่อชวยใหตนกลางอกไดดีขนึ้ และลด
การเขาทําลายจากศัตรูพืช โดยน้าํ แชมูลสุกรนัน้ พบวา มีธาตุอาหารพืชสะสมอยูมาก ประกอบไปดวย ธาตุอาหาร
หลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร (สุกญ
ั ญา และคณะ, 2554) สําหรับปุยน้าํ ซึ่งมีธาตุสังกะสีและธาตุ
แมงกานีสนัน้ ธาตุสังกะสีจะชวยใหขาวไมมีอาการใบเหลือง ตนสัน้ แคระแกร็น และธาตุแมงกานีสมีความสําคัญ
ตอการสังเคราะหแสงของพืช
ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาประเทศไทยมีอากาศรอนขึน้ โดยในป พ.ศ. 2555 มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปและ
รายเดือนทุกเดือนสูงกวาคาปกติ และหลายพืน้ ที่มีอุณหภูมสิ ูงสุดสูงกวาสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดไดโดยมีอุณหภูมิ
สูงสุด 41.7 °ซ (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2556) จากการทดลองเบื้องตน พบวา การนําเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ
105 ซึ่งเปนขาวไวตอชวงแสง มาแชนา้ํ กอนปลูกในขณะทีอ่ ากาศมีอุณหภูมสิ ูง ทําใหเมล็ดพันธุขาวมีความงอก
ลดลง
การศึกษาในครั้งนีจ้ ึงมีวัตถุประสงคเพือ่ พิจารณาผลของน้ําแชมูลสุกรและปุยน้าํ ตอความงอกและความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุขาว 2 พันธุ คือ พันธุขาวดอกมะลิ 105 และสุพรรณบุรี 1 ในอุณหภูมทิ ี่แตกตางกัน เพื่อ
ศึกษาอัตราที่เหมาะสมในการใชนา้ํ แชมูลสุกร หรือปุยน้าํ ในการแชเมล็ดพันธุขาว หากมีความจําเปนตองเพาะกลา
ขาวในขณะที่อุณหภูมิสูง หรือแชเมล็ดพันธุขาวกอนปลูกดวยน้ําที่มีอุณหภูมิสงู
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กรรมวิธีในการทดลอง 7 กรรมวิธี คือ 1) นํ้า (ควบคุม)
3) นํ้าแช่มลู สุกรต่อนํ้าอัตรา 1:20
5) ปุ๋ยนํ้าต่อนํ้าอัตรา 1:300
7) ปุ๋ยนํ้าต่อนํ้าอัตรา 1:500
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2) นํ้าแช่มลู สุกรต่อนํ้า อัตรา 1:10
4) นํ้าแช่มลู สุกรต่อนํ้า อัตรา 1:30
6) ปุ๋ยนํ้าต่อนํ้าอัตรา 1:400

 การทดสอบความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์
ทําการบันทึกข้อมูลความเร็วในการงอกของ
เมล็ดโดยนับจํานวนราก หรือปุ่ มรากที่โผล่พ้นเมล็ด หลังบ่ม 48 ชัวโมง
่
และ 3 วันหลังเพาะ
 การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ ทําการทดสอบความงอกในห้องปฏิบตั ิ การ โดยใช้วิธีการ
เพาะเมล็ดแบบระหว่างกระดาษ (between paper) ที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส ให้แสง 12 ชัวโมง
่
จํานวน 4 ซํา้ ทําการประเมินผลที่ 7 วันหลังเพาะเมล็ด และรายงานผลเป็ นเปอร์เซ็นต์ความงอก
 การเจริญเติบโตของต้นกล้า โดยนําเมล็ดพันธุจ์ ากแต่ละกรรมวิธี จํานวน 4 ซํา้ ซํา้ ละ 25 เมล็ด
ไปเพาะในที่มืดที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 วัน ทําการประเมินความงอกแล้วคัดเอา
ต้นกล้าปกติมาวัดความยาวของลําต้น รายงานผลเป็ นความยาวต้นกล้าเฉลี่ย และทําการวัดความ
ยาวรากรายงานผลเป็ นความยาวรากเฉลี่ย

ในขณะที่การแชเมล็ดพันธุข าวดวยน้ําทํา
ใหเมล็ดพันธุขาวมีความงอก 94.0 %
(Picture 1)
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ns = not significant, ** = significantly different at P≤0.01
Means in the same column with different letters are significantly different at P≤0.01 by DMRT.
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Picture 1 Effect of various plant
น้ําขี้หมู 1:10
supplements on germination of
KDML 105 rice seeds, 7 days
น้ําขี้หมู 1:20
น้ําขี้หมู 1:30
การแชเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิดวย
NEO Zn 1:300 สารละลายอาหารเสริมพืชทุกอัตรามีผล
NEO Zn 1:400
ทําใหขาวมีความงอก 95.5-96.5 %
NEO Zn 1:500

Table 1 Effect of pig manure tea and liquid fertilizer on radical
penetration and speed of germination of Suphan Buri 1 rice seeds, after
Incubation 48 hour and 3 day
Treatment

อุปกรณ์ และวิธีการ

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

การแชเมล็ดพันธุขาวสุพรรณบุรี 1 ดวยน้ําแชมูลสุกรตอน้ําอัตรา 1:20 ทําใหเมล็ดพันธุ
ขาวมีการเกิดปุมรากไดเร็วที่สุดหลังบม 48 ชั่วโมง คือ 48.0 % และแตกตางทางสถิติ กับการ
แชเมล็ดพันธุขาวกอนปลูกดวยน้ํา (กรรมวิธีควบคุม) ที่ทําใหเมล็ดพันธุขาวมีการเกิดปุมราก
นอยที่สุดคือ 30.0 % (Table 1) สําหรับผลของการแชเมล็ดพันธุขาวกอนปลูกที่อุณหภูมิ 50 °
ซ พบวา การแชเมล็ดพันธุข าวกอนปลูกดวยน้ําแชมูลสุกรตอน้ําอัตรา 1:20 ทําใหเมล็ดพันธุขาว
มีความเร็วในการงอก 3 วันหลังเพาะ และมีเปอรเซ็นตความงอกแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคุม โดยมีความเร็วในการงอกและเปอรเซ็นตความงอก 81.0 และ 88.0 % ตามลําดับ
(Table 1 และ Table 2)
100

หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Table 2 Effect of pig manure tea and liquid fertilizer on
germination of Suphan Buri 1 rice seeds, 7 days
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96.5 94.0 %
97.0(Picture 77.5
Liquid fertilizer 1:500
93.5
94.5
77.5 ab
F-test
ns
ns
*
C.V. (%)
3.53
3.24
9.02
ns = not significant, * = significantly different at P≤0.05,
Means in the same column with different letters are significantly different at
P≤0.05 by DMRT.

สรุ ป
การแชเมล็ดพันธุขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 ดวยสารละลายอาหารเสริมพืชนาน 24 ชั่วโมง พรอมกับมี
การบมตอ 48 ชั่วโมง สามารถยกระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุขาวใหดีขึ้น โดยเฉพาะในสภาพที่มีอุณหภูมิ
สูง 40-50 °ซ ที่อุณหภูมิ 40 °ซ การแชเมล็ดพันธุขาวดวยปุยน้าํ ตอน้าํ อัตรา 1:500 ชวยใหตน กลาขาวมีความ
ยาวตนและความยาวรากสูงที่สดุ ในขณะที่อุณหภูมิ 50 °ซ การแชเมล็ดพันธุขาวดวยน้าํ แชมลู สุกรตอน้าํ อัตรา
1:20 ทําใหเมล็ดพันธุขาวมีความเร็วในการงอกและเปอรเซ็นตความงอกสูงที่สุด
การแชเมล็ดพันธุขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิ 50 °ซ ดวยน้ําขี้หมูตอน้าํ อัตรา 1:30 มีผลทํา
ใหเมล็ดมีการงอกที่เร็ว และเปอรเซ็นตความงอกสูงสุด ขณะที่อุณหภูมิ 40 °ซ พบวา การแชดวยปุยน้าํ ตอน้าํ
อัตรา 1:300 มีผลตอความเร็วในการงอก และเปอรเซ็นตความงอกมากทีส่ ดุ สวนการแชเมล็ดพันธุขาวที่
อุณหภูมิ 30 °ซ ดวยสารละลายอาหารเสริมพืชทุกอัตรา ทําใหขาวมีความเร็วในการงอก และเปอรเซ็นตความ
งอกสูงกวาการแชเมล็ดพันธุดวยน้ํา
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